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 انتخاب کند.خوب زندگی کند که بتواند خوب تواند آن کسی می
 تواند خوب انتخاب کند که بتواند خوب تصمیم بگیرد.آن کسی می
 .مبنای درست را بشناسدکه  تصمیم بگیردتواند خوب آن کسی می
 .انواع فکر کردن بلد باشدکه  مبانی درست را بشناسدتواند آن کسی می

گشا برای داشتن های راههای خوب و جوابیکی از انواع فکر کردن، تفکر پرسشی است، داشتن سوال
 یک زندگی خوب.

ها و کارهای مختلفی مشغول است و این کثرت عمل گاهی سبب اش به فعالیتانسان در طول زندگی
برای از بین بردن کسالت و کم  شود پس همواره الزم استخستگی فرد و فرسایشی شدنِ سیر رشدش می

 نشاطی انسان کارهایی انجام گیرد که موجب جانِ دوباره گرفتن است.
ها، روابط و همه ابعاد فعالیتاالت، حها، انسان به طور مدام نیازمند صیقل دادن به مبانی انتخاب

و  ن مبناوبداش است؛ اگر به این مهم توجه نداشته باشد کارهایش تکراری، تکرارهایش زندگی
 اش غیر الهی می شوند.مبانی

های انسان در هنگام های انسان برای جلوگیری از لغزشهای نهج البالغه یکی از بهترین سرمایهحکمت
کند که تزلزل را از کارهای اش هستند. زیرا انسان را به ریسمانی محکم متصل میهای زندگیانتخاب

تر از قبل به هر روز محکم شودنه زندگی او زدوده و سبب میهای ماهانه و ساالروزانه و برنامه
ه وی را به با هر آنچ اش لحاظ کند و لحظاتش رااموراتش رسیدگی کند و بهترین کارها را در برنامه

مقصد واالی زندگی که بندگی کردن برای خداست پر کند. تا بدین وسیله تفکرش فعال شده، 
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های هایش جهت گرفته، به سمت سبک زندگی توحیدی گامها و رغبتهایش قوت گیرد و میلتشخیص
 محکمی بردارد.

های کتاب شریف نهج البالغه است که به صورت پرسش نکته ناب از حکمت 50حاوی مجموعه حاضر، 
کارهایی را در و راه کندو پاسخ جهت تقویت تفکر پرسشی، ذهن مخاطب را با خود همراه می

 نماید.اش برای وی بیان میهای مختلف زندگیموقعیت
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